7.–8. september 2022
Viborg

Årsmøde referat
Velkomst, kaffe, skydning og indkvartering
I år var det Viborg Skytteforening der lagde hus til SIV Træf, hvor 22 deltagere havde
meldt deres ankomst, og glædeligt fremmødte 4 ud af 5 nye optagne medlemmer i 2021.
Jakob Grønbæk og Knud Erik Holm tog imod os med kaffe samt rullepølse- og
ostemadder i deres flotte udendørs anlæg på Finderupvej i Viborg.
Efter kaffen skulle der skydes 20 skud til elektronisk markeringsanlæg på 50 m DSU
skive med gevær. 5 prøveskud og 15 gældende. De første 10 gældende skud til
Medaljeskydningen og de sidste 5 gældende skud med decimaler til Snapseskydningen.
Efter skydningen kunne der så nydes en ”Høker Bajer” fra Hancook bryggeriet i Skive
over en snak om bl.a. gamle dage.
Sidst på eftermiddagen var der afgang til indkvartering på Danhostel i Viborg, som er
smukt beliggende med udsigt over Viborg Søndersø.
Kl. 1900 var der mødetid til festmiddag i Viborg Skytteforenings dejlige indendørs 15 m
anlæg på Kirkebækvej i Viborg, hvor Jakob, Knud Erik og Jakobs flittige hustru, Lene,
serverede en fantastisk lækker 3 retters menu for os.
Efter festmiddagen blev den ordinære generalforsamling afholdt.

Ordinær generalforsamling - Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst, herunder runde fødselsdage blandt fremmødte medlemmer
Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Aflæggelse af beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent og beløbsgrænse for kassererens konto
jfr. § 7, stk. 1
Indkomne forslag, herunder optagelse af nye medlemmer

Side 1 af 6

7.

8.
9.

Valg (lige år):
a. Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Hans Larsen
Jens Peter Jensen
b. Bestyrelsessuppleant for 1 år:
Vera Madsen
c. Revisor for 2 år:
Jes Larsen
d. Revisorsuppleant for 1 år:
Bent Johansen, Valby
Næste møde(r)
Eventuelt

Ad 1. Velkomst, herunder runde fødselsdage blandt fremmødte medlemmer
Hans Larsen bød velkommen til den 47. generalforsamling i SIV.
Hans gjorde opmærksom på vigtigheden af at informere hinanden, såfremt et medlem
går bort. I det forløbne år har vi heldigvis været forskånet for dette.
Der var i år 5 fremmødte medlemmer som har haft rund/halvrund fødselsdag siden
sidste træf. De fik hver overrakt en flaske vin:
• Egon Kristensen 80 år den 28/4 2022.
• Hasse G. Persson 80 år den 16/8 2022.
• Hans Larsen 75 år den 23/8 2022.
• Stig Bjerregaard 75 år den 17/10 2021.
• Knud Erik Holm 70 år den 18/8 2022.
Tillykke til jer alle 5.
Ad 2. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Bent Johansen KSF foreslået og valgt som dirigent. Bent erklærede forsamlingen lovlig
indvarslet og beslutningsdygtig. 21 stemmeberettigede var til stede.
Jens Peter Jensen foreslået og valgt som referent.
Laurits Andersen og Jakob Grønbæk foreslået og valgt som stemmetællere.
Ad 3. Aflæggelse af beretning
Hans Larsen fremlagde beretning om SIVs virke i 2021/22:
• Tak til Jakob, som har inviteret os til Viborg for afholdelse af årsmødet 2022 og
ligeledes tak til hans hjælpere Knud Erik og Lene.
• Der er nu 3 år til vi kan holde 50 års jubilæum, og skal overveje hvad der skal ske i
den forbindelse. Jeg har haft kontakt til Hvidkilde slot for at forhøre om lokaliteter,
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da det kan være et muligt sted, men afventer svar.
• Vi har ikke nogen økonomisk afklaring på vores økonomi til DSU.
• Vi er af flere omgange blevet lovet et møde med ”kontoret”. Poul Erik og jeg blev så
indbudt til møde i Idrættens Hus d. 18/8, hvor formanden John Hansen og
generalsekretær Lars Green Bak var tilstede. Vi havde et godt møde i en behagelig og
god tone. Vi fik forklaret hvem og hvad SIV er, fulgt op med input fra begge sider,
hvad vi kan arbejde videre med.
• Poul Erik vil komme mere præcist ind på, hvad det kan betyde for økonomien.
• På årsmødet i 2020 fik vi lavet egen vedtægt for SIV, og som kan læses på vores
hjemmeside SIV-VENNER.dk.
• Vi mener løsningen med digital post fungerer, og håber at i flittigt vil gå på SIV`s
hjemmeside og blive opdateret, med et klik på også ”historie” og ”billeder” m.m.

• Jeg/vi håber virkeligt, at SIV vil fortsætte ud i fremtiden, og være stedet, hvor vi
kan se frem til at mødes og udveksle oplevelser - erfaringer og minder fra gode gamle
dage. Vi kan spændt vente på hvad forhandlinger med kontoret ender med.
• MEN kære venner, vi hører alle sammen til ”Tordenskjolds soldater”, og der bliver
stadig færre af vores slags og dermed en mindre kreds, hvor vi kan finde nye SIV
medlemmer, så det er vigtigt at være opmærksom på at indstille nye medlemmer.
• Der er plads til nye medlemmer, som har haft en ledende rolle/lagt et stort og
betydningsfuldt arbejde i DSU regi.
• Det er med stor fornøjelse at vi i år kan byde velkommen til ikke mindre end 5
medlemmer, som blev optaget på vores sidste møde i Faxe.
• Jeg kan derfor byde specielt velkommen til jer 4, som er her i dag Finn Danielsen,
Hasse Greis Persson, Kenneth Seeger Wadt og Tommy Sørensen.
• Willy Hermansen kunne ikke deltage i år.
• Vi håber at i vil føle jer velkommen i SIV.
• Vi har fået lavet nyt digitalt fødselsdagskort, som er sendt til 11 medlemmer.
• Uden at komme ind på vores økonomi kan jeg sige, at den klarer sig og at vi kan
afholde dette træf på det vanlige grundlag med nuværende kontingentsats på kr.
500,-.
Det var min beretning.
Beretning enstemmigt godkendt.
Ad 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Poul Erik Hansen fremlagde det reviderede regnskab og gennemgik de enkelte punkter.
Sidste års træf kostede kr. 17.356,41 med 22 deltagere.
Årets regnskabet viste et underskud på kr. 5.041,09.
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Sidste år satte vi kontingentsatsen op fra kr. 300 til kr. 500 pr. medlem, hvilket
bevirker, at årets kontingent kan dække udgifterne til dette års træf.
Der var ikke spørgsmål til regnskabet.
Tilstedeværende revisor Jes Larsen har revideret og godkendt regnskabet.
Regnskab enstemmigt godkendt.
På mødet med John Hansen og Lars Green Bach blev vi enige om at undersøge en løsning,
hvor vi indbetaler kontingent via unionens støttekreds, og unionen genoptager tilskud.
Hvis vi kan godkende løsningen, vil unionen behandle den i deres bagland.
På generalforsamlingen blev løsningen debatteret, og bestyrelsen blev bemyndiget til at
gå videre til unionen med løsningen.
Ad 5. Fastsættelse af kontingent og beløbsgrænse for kassererens konto
jfr. § 7, tk. 1
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 500,00.
Bestyrelsen foreslog uændret beløbsgrænse for kassererens konto på kr. 100.000,00.
Begge forslag blev vedtaget.
Ad 6. Indkomne forslag, herunder optagelse af nye medlemmer
Der var ingen indkomne forslag.
Der blev foreslået 1 nyt medlem:
• Steen Hansen fra Fyns Skytteforbund (Jes og Hans Larsen).
Steen Hansen blev enstemmigt optaget, og har taget imod optagelsen.
Ad 7. Valg (lige år):
a. bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Hans Larsen foreslået og genvalgt.
Jens Peter Jensen foreslået og genvalgt.
b. bestyrelsessuppleant for 1 år:
Vera Madsen ønsker ikke genvalg.
Kenneth S. Wadt foreslået og valgt.
c. revisor for 2 år:
Jes Larsen foreslået og genvalgt.
d. revisorsuppleant for 1 år:
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Bent Johansen, Valby foreslået og genvalgt.
Ad 8. Næste møde(r)
Hans Larsen har tilsagn fra medlem Poul Erik Nielsen fra Ebberup ved Fåborg på Fyn om
at arrangere vores næste årsmøde/træf i SIV i 2023. Hans arbejder sammen med Poul
Erik videre med dette.
Det nye medlem Finn Danielsen fra Århus gav udtryk for, at årsmøde/træf i 2024 kunne
være en mulighed i Århus, ligesom Laurits Andersen og Kurt Christensen også åbnede op
for en evt. mulighed i Skive.
Hans Larsen arbejder videre med jubilæumsstævnet i 2025.
Ad 9. Eventuelt
Hans Larsen havde modtaget hilsen fra Bendt Rasmussen og Herman Larsen med ønsket
om et godt årsmøde.
Vi har med beklagelse modtaget udmeldelse fra Børge Christensen.
Med tak for hjælpen til festmiddagen fik Lene Grønbæk (Jakobs hustru) overrakt en
vingave.
Det var blevet tid til uddeling af medaljer til vinderne af skydekonkurrencen:
Klasse 1 (u/ 70 år) - 7 deltagere
Kenneth Seeger Wadt
95 / 2
guld
Finn Danielsen
93 / 1
sølv
Jakob Grønbæk
91 / 1
bronze
Klasse 2 (70 - 78 år) - 8 deltagere
Jens Peter Jensen
97 / 2
guld
Hans Larsen
92 / 2
sølv
Knud Erik Holm
90 / 1
bronze
Klasse 3 (o/ 78 år) - 7 deltagere
Kjeld Hansen
90 / 2
guld
Egon Kristensen
90 / 1
sølv
Egon Stephansen
89 / 1
bronze
Snapsepokalen (ret til at medbringe snaps til næste træf)
Kenneth Seeger Wadt
49,4
Kurt Christensen
49,4
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Besøg på Bruunshaab gamle papfabrik
Efter morgenmaden på Danhostel kørte vi til nærliggende Bruunshåb, hvor vi besøgte
den gamle Papfabrik, og blev modtaget af Chr. Johansen, der dedikeret viste os rundt og
fortalte om stedet og om fabrikkens flere århundrede gamle historie. Fabrikkens gamle
bygninger er beliggende ved Nørreåens udløb fra Viborgsøerne, hvor vandkraften
udnyttes til at drive en turbine. Stedet er oprindelig på kongelig opfordring bygget som
klædefabrik, men blev i slutningen af 1800 tallet omdannet til at producere pap, hvilket
fortsat sker på de gamle maskiner nøjagtig som i slutningen af 1800 tallet og
begyndelsen af 1900 tallet. Fabrikken fungerer nu som en slags museum med frivillig
arbejdskraft. Vi fik forevist driften på de gamle maskiner, hvor der fortsat produceres
pap nøjagtig, som det har fundet sted de seneste par århundreder.

Frokost og afrejse
Frokosten blev indtaget på Viborg Skytteforenings indendørs 15 m bane på
Kirkebækvej, hvor Jakob havde været i køkkenet, og serverede sild, fiskefilet og m.m.
for os.
Som afslutning takkede Hans Larsen for et meget fint afviklet træf, og overrakte
vingaver til arrangørerne Jakob og Knud Erik.
Viborg Skytteforening v/Jakob Grønbæk og Knud Erik Holm fik overrakt Træf-pokalen
til opbevaring indtil næste træf, som tak for at have arrangeret vores træf/årsmøde
2022 på fremragende vis.
Derefter kørte vi hver til sit. Vi ses forhåbentlig i Fåborg i 2023.
Jens Peter Jensen
Referent
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